
ZNALECKÝ  POSUDEK 
 

č. 5110/20 

 
O ceně nemovitého majetku, včetně všech součástí a příslušenství, zapsaného na LV č. 8445, 

společně s podílem na LV č. 4831, pro katastrální území a obec Litoměřice, okres Litoměřice. 

 

Objednatel posudku: Mgr. Martin Slavata 

soudní exekutor 

Táborská 527 

293 05 Mladá Boleslav 

    

Účel posudku: Stanovení obvyklé ceny nemovité věci na základě 

usnesení soudního exekutora č.j.: 080 EX 126/20 - 

139 

Dle zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku, jak vyplývá ze změn provedených zákony č. 

121/2000 Sb., č. 237/2004 Sb. a č. 257/2004 Sb., č. 296/2007 Sb., č. 188/2011 Sb., č. 350/212 Sb., č. 

303/2013 Sb. a zákonnými opatřeními Senátu č. 340/2013 Sb. a č. 344/2013 Sb. a zákony č. 

228/2014 Sb. a č. 225/2017 Sb., podle stavu oceňovaných věcí ke dni 21.09.2020, posudek 

vypracoval: 

 Ing. Jiří Krch  

 Záhřebská 33 

 120 00 Praha 2 

 tel.: +420 602 216 832 

 e-mail: krch@volny.cz 

Posudek obsahuje včetně titulního listu a příloh 16 stran. Objednateli se předává ve 2 vyhotoveních. 

V Praze 22.09.2020 
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A. Nález 

1. Znalecký úkol 

Úkolem znaleckého posudku je zjištění ceny nemovitého majetku pro účel exekuce prodejem 

nemovitosti. Znalec oceňuje majetek a jednotlivá práva a závady s majetkem spojené obvyklou cenou 

podle zvláštního předpisu - §2 odst. 1 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku.  

Obvyklou cenou se pro účely uvedeného zákona rozumí cena, která by byla dosažena při prodejích 

stejného, popřípadě obdobného majetku nebo při poskytování stejné nebo obdobné služby v 

obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. Přitom se zvažují všechny okolnosti, které 

mají na cenu vliv, avšak do její výše se nepromítají vlivy mimořádných okolností trhu, osobních 

poměrů prodávajícího nebo kupujícího ani vliv zvláštní obliby. Mimořádnými okolnostmi trhu se 

rozumějí například stav tísně prodávajícího nebo kupujícího, důsledky přírodních či jiných kalamit. 

Osobními poměry se rozumějí zejména vztahy majetkové, rodinné nebo jiné osobní vztahy mezi 

prodávajícím a kupujícím. Zvláštní oblibou se rozumí zvláštní hodnota přikládaná majetku nebo 

službě vyplývající z osobního vztahu k nim. Obvyklá cena vyjadřuje hodnotu věci a určí se 

porovnáním. 

2. Informace o nemovitosti 

Název nemovitosti:   Byt č. 1843/15 

Kraj:   Ústecký 

Okres:   Litoměřice 

Obec:   Litoměřice 

Katastrální území:   Litoměřice 

3. Prohlídka nemovitosti 

Prohlídka bytového domu zvenku  byla provedena zpracovatelem posudku dne 21.09.2020. 

4. Podklady pro vypracování posudku 

- usnesení o ustanovení znalce, kopie dokladu je v příloze posudku 

- výpis z katastru nemovitostí, kopie dokladu je v příloze posudku 

- místní šetření provedené dne 21.09.2020 

- prohlášení vlastníka budovy o vymezení jednotek V9-691/2000, kopie části dokladu je v příloze 

posudku 

- kupní smlouvy o prodeji bytů v domě čp. 1843: V-5835/2019, V-788/2018, V-4512/2015  

- nabídka nemovitostí na prodej uveřejněná na realitním serveru sreality.cz 

- indexy cen bytů, uvedené na internetových stránkách Českého statistického úřadu 

- předpisy zabývající se oceňováním nemovitostí, zejména pak zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování 

majetku a oceňovací vyhláška č. 441/2013 Sb., v rozsahu ke dni ocenění 
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5. Celkový popis majetku 

Předmětem ocenění je nemovitý majetek, zapsaný na LV č. 8445, společně s podílem na LV č. 4831, 

pro katastrální území a obec Litoměřice, okres Litoměřice. 

Jedná se o byt č. 1843/15, spolu s podílem na společných částech budovy čp. 1843 a na pozemku 

parc. č. 3718/75. 

 

Na základě usnesení exekutora o ustanovení znalce č.j.: 080 EX 126/20-139, které jsem obdržel dne 

28.8.2020, jsem vlastníku oceňovaného majetku a současně povinnému, Romanu Dufkovi, odeslal 

dne 1.9.2020 doporučený dopis s oznámením o termínu provedení místního šetření spojeného 

s prohlídkou bytu. 

Adresát dopis nepřevzal a při místním šetření jsem měl možnost prohlédnout si jen dům zvenku. 

Ze sbírky listin katastrálního úřadu jsem získal prohlášení vlastníka budovy o vymezení jednotek 

V9-691/2000 a kupní smlouvu V-4512/2015, kterou vlastník byt nabyl do vlastnictví v roce 2015. 

Jsem toho názoru, že na základě dostupných podkladů je možné provedení odhadu obvyklé ceny 

majetku pro účel exekuce. 

 

 

Byt č. 1843/15 

 

Byt o velikosti 3+1 se nalézá ve 4. NP bytového domu postaveného panelovou technologií 

v osmdesátých letech minulého století.  

Byt obsahuje kuchyni, tři pokoje, koupelnu, wc, spíž a předsíň, o celkové podlahové ploše 56,50 m
2
. 

S vlastnictvím bytu je spojené právo užívat sklepní kóji v 1. PP domu. 

K vlastnictví jednotky patří spoluvlastnický podíl na společných částech budovy a na pozemku o 

velikosti 171/5000. 

 

Práva a závady 

 

Podle výpisu z katastru nemovitostí je vlastnické právo omezeno zástavním právem smluvním a 

zákazem zcizení a zatížení. Tato omezení nejsou předmětem ocenění. 

 

Podle sdělení člena vedení SVJ bytů v domě užívá oceňovaný byt jeho vlastník.  

 

 

B. Posudek 

Odhad obvyklé ceny 

Obvyklá cena je definována v §2 odst. (1) zákona č. 151/1997 Sb. (Zákon o oceňování majetku). 

Obvyklou cenou se pro účely uvedeného zákona rozumí cena, která by byla dosažena při prodejích 

stejného, popřípadě obdobného majetku nebo při poskytování stejné nebo obdobné služby v 

obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. Přitom se zvažují všechny okolnosti, které 

mají na cenu vliv, avšak do její výše se nepromítají vlivy mimořádných okolností trhu, osobních 

poměrů prodávajícího nebo kupujícího ani vliv zvláštní obliby. Mimořádnými okolnostmi trhu se 

rozumějí například stav tísně prodávajícího nebo kupujícího, důsledky přírodních či jiných kalamit. 

Osobními poměry se rozumějí zejména vztahy majetkové, rodinné nebo jiné osobní vztahy mezi 

prodávajícím a kupujícím. Zvláštní oblibou se rozumí zvláštní hodnota přikládaná majetku nebo 

službě vyplývající z osobního vztahu k nim. Obvyklá cena vyjadřuje hodnotu věci a určí se 

porovnáním. 
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Z této definice vyplývá, že nejsprávnějším způsobem, jak stanovit výši obvyklé ceny nemovitého 

majetku, je použití tzv. porovnávací metody, která spočívá v porovnání ceny oceňovaného majetku s 

cenou porovnatelných majetků, které byly v nedávné době prodány. Pro porovnání jsem použil 

informace o uskutečněném prodeji dvou bytů ve stejném domě a o jedné nabídce na prodej bytu 

v domě nedaleko. Prodeje se uskutečnily v letech 2018 a 2019. Převod na cenovou úroveň roku 2020 

je proveden indexy uveřejněnými ČSÚ. Příklady, které jsou vybrány pro porovnání, jsou pomocí 

koeficientů upraveny tak, aby co nejvíce korespondovaly s předmětem ocenění. Jako porovnávací 

jednotka je určena podlahová plocha bytu. 

1. Porovnávací hodnota 

 

 

Oceňovaná nemovitá věc: Byt č. 1843/15  

Užitná plocha: 56,50 m
2 

  

Srovnatelné nemovité věci: 

Název: Jednotka č. 1843/2 

Popis: Byt ve stejném domě, 1. NP, č. 1843/2, uskutečněný prodej dne 26.6.2019, V- 

5835/2019. 

Užitná plocha: 61,21 m
2 

Použité koeficienty: 

K1 Redukce pramene ceny - uskutečněný prodej ve 2. Q. 2019

 1,11 

K2 Velikost 1,00 

K3 Vybavení 1,00 

K4 Umístění v domě 1,00 

 

Cena 

[Kč] 
Užitná plocha 

[m
2
] 

Jedn. cena 

Kč/m
2 

Celkový koef. 

KC 

Upravená j. cena 

[Kč/m
2
] 

1 680 000 61,21 27 446 1,11 30 465 
 

Název: Jednotka č. 1843/8 

Popis: Byt ve stejném domě, 4. NP, č. 1843/8, uskutečněný prodej dne 15.1.2018, V- 

788/2018. 

Užitná plocha: 87,85 m
2 

Použité koeficienty: 

K1 Redukce pramene ceny - uskutečněný prodej v 1. Q. 2018 1,29 

K2 Velikost 1,00 

K3 Vybavení 1,00 

K4 Umístění v domě 1,00 

 

Cena 

[Kč] 
Užitná plocha 

[m
2
] 

Jedn. cena 

Kč/m
2 

Celkový koef. 

KC 

Upravená j. cena 

[Kč/m
2
] 

2 100 000 87,85 23 904 1,29 30 836 
 

Název: Prodej bytu 2+1 55 m2 

Lokalita: Revoluční, Litoměřice - Předměstí 

Popis: Dovoluji si Vám nabídnout byt 2+1/L v osobním vlastnictví, který se nachází v 10. 

patře panelového domu v ul. Revoluční. 
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Užitná plocha: 55,00 m
2 

Použité koeficienty: 

K1 Redukce pramene ceny - nabídka k prodeji 0,85 

K2 Velikost 1,00 

K3 Vybavení - původní stav 1,05 

K4 Umístění v domě - 10. NP 1,05 
   

Zdroj: www.sreality.cz 

Cena 

[Kč] 
Užitná plocha 

[m
2
] 

Jedn. cena 

Kč/m
2 

Celkový koef. 

KC 

Upravená j. cena 

[Kč/m
2
] 

1 790 000 55,00 32 545 0,94 30 592 
 

Minimální jednotková porovnávací cena 30 465 Kč/m
2 

Průměrná jednotková porovnávací cena 30 631 Kč/m
2 

Maximální jednotková porovnávací cena 30 836 Kč/m
2 

 

Výpočet porovnávací hodnoty na základě užitné plochy 

Průměrná jednotková cena 30 631 Kč/m
2 

Celková užitná plocha oceňované nemovité věci 56,50 m
2 

Výsledná porovnávací hodnota 1 730 652 Kč 

 

Jednotková porovnávací cena se po úpravě koeficienty pohybuje v cenovém rozpětí od 30.465,- do 

30.836,- Kč/m
2
 s průměrem 30.631,- Kč/m

2
.  Při použití průměrné porovnávací ceny činí výsledná 

porovnávací hodnota 1.730.652,- Kč. 

 

2. Indikace obvyklé ceny 

 
Výše použitá porovnávací metoda poskytuje příznivě vyhlížející výsledek velmi úzkého rozpětí 

cenového intervalu. Nevýhodou je malý počet vzorků pro cenové porovnání – jen tři.  

V domě čp. 1843 byly po roce 2014 prodány, kromě samotného předmětu ocenění, tři byty. Pro 

cenové porovnání jsem použil informace o dvou prodejích v letech 2018 a 2019. Prodej v roce 2015 

považuji již za méně použitelný pro porovnání se současností, navíc cenu 300.000,- Kč za byt 3+1 o 

podlahové ploše 56,50 m
2
, uvedenou v kupní smlouvě V-4239/2015, nelze brát za zdroj informace 

pro indikaci obvyklé ceny. 

V současné nabídce na prodej bytů v Litoměřicích jsem našel jedinou nabídku porovnatelnou 

s předmětem ocenění. 

Současný vlastník nabyl byt koupí v roce 2015 za kupní cenu 830.000,- Kč. Při přepočtu cenovým 

indexem ČSÚ (indexy realizovaných cen starších bytů) do současnosti by se jednalo o částku cca 

1.300.000,- Kč. 

 

Obvyklou cenu indikuji jako hodnotu majetku zjištěnou porovnávací metodou, s přihlédnutím 

k pořizovací ceně majetku, na úrovni 1.600.000,- Kč. 

 

Obvyklá cena majetku:                                                                                                      1.600.000,- Kč                     
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C. Rekapitulace 

 

Obvyklá cena nemovitých věcí 

Nemovitého majetku, včetně všech součástí a příslušenství, zapsaného na LV č. 8445, společně 

s podílem na LV č. 4831, pro katastrální území a obec Litoměřice, okres Litoměřice. 

 

Výsledná cena činí                                                                                                 1.600.000,- Kč 

 

Slovy: Jeden milion šest set tisíc Kč. 

 

V Praze, 22.09.2020. 

Ing. Jiří Krch  

Záhřebská 33 

120 00 Praha 2 

tel.: +420 602 216 832 

e-mail: krch@volny.cz  

www: jirikrch.cz 

 

D. Znalecká doložka 

Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Praze ze dne 

12.6.1989 čj. Spr. 366/89 pro základní obor ekonomika - odvětví ceny a odhady se specializací pro 

odhady nemovitostí. 

Jsem si vědom následků vědomě nepravdivého znaleckého posudku ve smyslu § 127a o. s. ř. 

Znalecký posudek byl zapsán pod poř. č. 5110/20 znaleckého deníku. 

 

 

SEZNAM PODKLADŮ A PŘÍLOH  

 

Přílohy počet stran A4 příloze 

Usnesení exekutora o ustanovení znalce 2 

Výpis z katastru nemovitostí LV č. 8445 3 

Prohlášení vlastníka, část 4 

Fotodokumentace 1 
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Fotodokumentace 

 

 

 

Pohled na dům čp. 1843 ze severovýchodu 

 

 

 

Pohled na dům čp. 1843 ze západu 
 


